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ΠΡ ΟΣΚΛΗΣ Η
Σας προσκαλούμε όλους στις 3 Φεβρουαρίου 2013, Κυριακή μεσημέρι στην
έδρα του Συλλόγου, Κυκλάδων 86 Πετρούπολη, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών και φίλων του
Συλλόγου.

Για τις γιορτές που έρχονται ευχόμαστε σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά

ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

3 Γιορτή Μούρου
Καραόκε πάρτυ
σελ. 2
3 Ανοιχτές επιστολές
• Έλλης Β. Καλύβα
• Ανδρέα Καμπιζιώνη
• Προς Αντιπεριφερειάρχη
Β. Καραμπά
σελ. 5

3 28η Οκτωβρίου 1940
Οδυνηρές επιπτώσεις
του εμφυλίου πολέμου
σελ. 6

Στα αδιέξοδα οφείλουμε να
δημιουργούμε το φως. Υπηρετώντας αυτόν τον σωστό κανόνα ο
Σύλλογός μας διοργάνωσε την 1η
ανοικτή συνέλευση για τα μέλη
του και τους φίλους του στην έδρα
του στην Πετρούπολη.
Έτσι ευελπιστεί ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση των εργασιών του ξενώνα μας και την ευαισθητοποίηση

και νόστιμα εδέσματα, ο πρόεδρος
κ. Βλασόπουλος άφθονο κρασί
από το κελάρι του, οι υπόλοιποι
το κέφι τους και όλοι μαζί συνέβαλαν να δημιουργηθούν ανεπανάληπτες στιγμές, θαλπωρή, συγκίνηση και αδελφοσύνη. Η ζωντανή
μουσική από τον καταξιωμένο κλαρινίστα Κώστα Κοπανιτσάνο, τον
εξαιρετικό τραγουδιστή Πέτρο Ανδρουτσόπουλο και τον πιστό φίλο

Στην καρδιά της συνεστίασης διακρίνονται η Γεωργία Κατεργάρη-Χάραρη με
τη φίλη της, ο Νέστορας Κατεργάρης, το ζεύγος Ντίνα Κατεργάρη και
Σάκης Κατσάνος. Επίσης ο κ. Θύμιος Σουλδάτος με τη σύζυγό του Κατερίνα.

3 Περί πίστεως
ορθοδόξου και μη
του Διον. Κ. Παρούτσα
σελ. 3

3 Αρρωστημένη απόπειρα
εξευτελισμού
του Εθνομάρτυρα
Αθανασίου Διάκου
σελ. 3
3 Οι δικοί μας απόδημοι
Οικογένεια
Χρυσόστομου Αναστάση
σελ. 4

όλων μας για την συντήρηση των
δύο πέτρινων τοξωτών γεφυριών
του χωριού, που βρίσκονται στην
είσοδό του. Και φυσικά και των
υπόλοιπων μνημείων του στη συνέχεια.
Την Κυριακή λοιπόν το μεσημέρι στις 14 Οκτωβρίου 2012 πολλές κυρίες προσέφεραν πλούσια

Νίκο Μποντίνη στο ντουμπερλέκι
πολλαπλασίασαν το κέφι και αρκετοί χόρεψαν.
Φεύγοντας όλοι είχαν να πουν
καλά λόγια και ζήτησαν να επαναληφθεί η συνεστίαση. Έτσι το Δ.Σ.
αποφάσισε να πραγματοποιήσει
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
στον ίδιο χώρο στις 3 Φεβρουαρίου

Η παθολόγος κ. Αλεξάνδρα Πέτρου
με τον σύζυγό της χειρουργό
κ. Γιαλικάρη Σπύρο

2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00
το μεσημέρι.
Μεταξύ των ξεχωριστών φίλων
που τίμησαν το Σύλλογό μας αναφέρουμε τον οφθαλμίατρο κ. Γιώργο Κρασσά με την σύζυγό του και
τον χειρουργό κ. Σπύρο Γιαλικάρη
με τη σύζυγό του ιατρό παθολόγο
κ. Αλεξάνδρα Πέτρου.
Μας συγκίνησε η άμεση ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας ανθρώπων της προσφοράς μέσα από
τις συλλογικές προσπάθειες των
Συλλόγων όπως:
• του κ. Νίκου Καρλιάμπα, προέδρου του σωματείου των φίλων
«Η αλληλεγγύη» και μέλους του
Δ.Σ. πολλών ευρυτανικών συλλόγων,
• της κ. Αγγελικής Σκοτίδα,
προέδρου του «Συλλόγου των
απανταχού Ευρυτανισσών για την
αειφόρο ανάπτυξη της Ευρυτανίας»
Συνέχεια στην 8η σελ.

3 Αμοιβές βουλευτών
του Ν. Καρλιάμπα
σελ. 2
3 Συνδρομές
3 Ευρυτανικές ειδήσεις
3 Κοινωνικά

σελ. 7
σελ. 7
σελ. 3

ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Χωματουργικές εργασίες
Οικοδομικά - Εμπειροτεχνικά
Παπαρούσι Ευρυτανίας
Τηλ.: 697217935 & 22370-31540

Το μουσικό συγκρότημα της συνεστίασης.
Διακρίνονται ο Κώστας Κοπανιτσάνος,
ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος και ο Νίκος Μποντίνης.

Οι φίλοι του Συλλόγου. Σε πρώτο πλάνο
ο οφθαλμίατρος κ. Κρασσάς με τη σύζυγό του.
Διακρίνονται η κ. Ελ. Δίπλα με τις φίλες της.

Ο Δικηγόρος κ. Χρήστος Κοτσιώνης εύχεται για τις γιορτές των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς σε όλους τους Καλεσμενιώτες και Παπαρουσιώτες
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά
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ΓΙΟΡΤΗ «ΜΟΥΡΟΥ» ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ
Στις 28 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε ένας
αρχικός στόχος του Συλλόγου μας «Μια γιορτή
μούρου». Προϋπήρξαν συζητήσεις στο χωριό
από το 2006, και παροτρύνσεις αναγνωρισμένων
από την ενασχόλησή τους με τα κοινά ανθρώπων
της Ευρυτανίας, όπως ο κ. Ντίνος Μπομποτσιάρης, ο κ. Βασίλης Καμαρέτσος, η κ. Βασιλική
Χαλκιά, ο κ. Πετρόπουλος, οι οποίοι έχουν γράψει
επανειλημμένα στον τύπο και έχουν αναφερθεί
σε προηγούμενες εκδηλώσεις μας για την ανάγκη
διεξαγωγής γιορτής μούρου στο Παπαρούσι.
Αφού δεν τελεσφόρησαν αρκετές προσπάθειες να γίνει από κοινού εκδήλωση με άλλους
φορείς, φέτος συνεργαστήκαμε με την κοινότητα
Καλεσμένου να παρουσιάσουμε την 1η Γιορτή
Μούρου στην πλατεία του Αϊ-Γιάννη στο Καλεσμένο.

Ο Στέφανος Σουλδάτος στο ψαλτήρι
με τους ιερείς της Μητρόπολης και
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Νικόλαο

Της εκδήλωσης προηγήθηκε εσπερινός χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καρπενησίου
κ.κ. Νικολάου, ο οποίος τέλεσε αρτοκλασία. Στη
συνέχεια ένα κέρασμα μούρου περίμενε όλους
τους παρευρισκόμενους. Ακολούθησε ένα ολιγόλεπτο ντοκυμαντέρ με θέμα την Ευρυτανία
και το ποτό μούρο. Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο
ο Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Καλεσμένου κ. Γυφτοβράκης που αναφέρθηκε στο
μούρο και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παπαρουσιωτών κ. Βλασόπουλος που τόνισε την ανάγκη
διατήρησης των μνημείων ως προϋπόθεση για
την ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος ο αντιδήμαρχος
κ. Σουλιώτης Νίκος εξήρε την ιδέα της συνεργασίας σε αυτές τις δύσκολες εποχές.
Το χορό άνοιξε ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Καρπενησίου με τις τοπικές φορεσιές και ακολούθησε το πρόγραμμα με το παραδοσιακό συγκρότημα (πολύ δυνατής) παραδοσιακής μουσικής
μέχρι αργά το βράδυ.
Την εκδήλωση τίμησαν πολλοί Παπαρουσιώτες και φίλοι τους. Δεν θα ήταν υπερβολή να
ισχυριστούμε ότι ήταν τουλάχιστον οι μισοί από
τους παρευρισκόμενους. Χάρηκαν με την ζων-

Το ζεύγος Στ. Σουλδάτου και Αγγ. Βλασοπούλου
στο ταμείο της εκδήλωσης πλαισιωμένο από τις
Ρούλα Βλασοπούλου, Αντιγόνη Παπαγεωργίου
και Αχιλλέα Λαθύρη που εκτελούσαν άψογα
τις παραγγελίες

Βασίλης Τσουκαλάς, Θανάσης Βλασόπουλος, Αντώνης
Μπουράκου. Το δυναμικό επιτελείο της ψησταριάς που
επί δύο ημέρες στήριξαν τις εκδηλώσεις χωρίς να
εγκαταλείψουν στιγμή το πόστο τους. Εξόχως
σημαντική η βοήθεια του έμπειρου ψήστη κ. Παναγάκη,
δεύτερου από αριστερά. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

τάνια της και τόνιζαν φεύγοντας ότι του χρόνου
οφείλουμε να το ζήσουμε στο Παπαρούσι. Ο
Πρόεδρος τους διαβεβαίωσε ότι είναι αυτονόητο
και αρχικά είχε σχεδιαστεί να γίνει έτσι.
Οι παρευρισκόμενοι Καλεσμενιώτες χάρηκαν
για τη γιορτή που ξεκίνησε στο χωριό τους και
ιδιαίτερα ο Πρόεδρός τους κ. Γυφτοβράκης με
την οικογένειά του. Η εγγονούλα του Προέδρου,
εξόχως εκδηλωτική, έσκασε κονφετί για να γιορτάσει τον παππού της προς αγανάκτηση παρευρισκόμενης που χτυπήθηκε από το μηχανισμό
και το λούστηκε.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Π. Βλασόπουλος
με τον κ. Γυφτοβράκη, την κόρη του Αμαλία, και
την εγγονή του Αντιγόνη κρατώντας το κονφετί.

Όπως σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας έτσι και φέτος άφθονες πίτες και γλυκά
ετοιμάσθηκαν από κυρίες του Παπαρουσίου και
του Καλεσμένου και προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους συμπολίτες μας. Επαινούμε τον
κρεοπώλη κ. Μαυραγάνη, καταγόμενο από το
Καλεσμένο για τα εξαιρετικής ποιότητας σουβλάκια που μας προμήθευσε για την εκδήλωση,
την κ. Αγγελική Τσιαμπούλα για την παροχή
ενός μεγάλου ψυγείου για την τοποθέτηση των
ποτών και τον Πρόεδρο κ. Βλασόπουλο για την
προσφορά των εξαιρετικών κρασιών του.
Επίσης ευχαριστούμε πολύ για τα δώρα των
λαχνών της εκδήλωσης τις κυρίες Σοφία Δημοπούλου-Τσουκαλά για την διήμερη διανυκτέρευση
στον ξενώνα «Μορφέα», την Βασιλική ΔιώτηΖαλοκώστα για τη συνδρομή σε γυμναστήριο
και την κ. Γυφτοβράκη Ευτυχία για την προσφορά
της σε καλλυντικά.
Και του χρόνου στο Παπαρούσι.

Καραόκε πάρτυ
Ένα από τα πολλά αρνητικά συμπτώματα της εποχής μας είναι η
έλλειψη του αυθόρμητου τραγουδιού στην εργασία και στις κοινωνικές
εκδηλώσεις. Κάποτε περπατώντας στους δρόμους παντού άκουγες
τους μαστόρους στις οικοδομές να τραγουδούν ολημερίς και να
δουλεύουν χαρούμενοι. Εδώ και αρκετά χρόνια παρόλη τη μεγάλη
μουσική καλλιέργεια που λαμβάνουν οι νέοι, δεν τραγουδούν στις
παρέες τους ούτε αυτοί αλλά ούτε και οι μεγαλύτεροι που κάποτε κατά κανόνα εκφράζονταν
με τα τραγούδια της τάβλας και ότι άλλο είχε απήχηση και μεταφερόταν από γενιά σε γενιά.
Ο Σύλλογός μας προσπάθησε φέτος στις 27 Ιουλίου να εντάξει στη συνεργασία που είχε με
την Κοινότητα Καλεσμένου και το καραόκε πάρτυ προσδοκώντας να δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους που αισθάνονταν την έλλειψη να εκφραστούν μέσω του τραγουδιού. Μισθώθηκε ένα
συγκρότημα με τις συσκευές καραόκε και τον χειριστή τους και το πάρτυ άρχισε. Το πρώτο
τραγούδι αποδόθηκε από την εγγονή του κ. Γυφτοβράκη, Αντιγόνη και άρεσε πολύ. Δειλάδειλά αρκετοί σηκώθηκαν να τραγουδήσουν και η βραδιά κατέληξε σε μαζική συμμετοχή των
παρευρισκομένων στο μικρόφωνο. Διαπιστώθηκε ότι ήταν μία ξεχωριστή εμπειρία που βοηθά
στη σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων και μπορεί να δέσει με τη νοοτροπία των ανθρώπων
των χωριών μας. Περισσότερες φωτογραφίες στο www.paparousi.gr

ΑΜΟΙΒΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Του Νικολάου Καρλιάμπα

Η Ελλάδα μας, η χώρα με την τρισχιλιετή ένδοξη
ιστορία, εδώ και τρία χρόνια, περνά μια από τις πιο δύσκολες περιόδους μετά από την Γερμανική Κατοχή κατά
το Β΄παγκόσμιο πόλεμο. Και εξαιτίας, όχι ξένης επιβολής
ή κυριαρχίας, αλλά εξαιτίας των πολιτικών παιδιών
της των τελευταίων 35 χρόνων.
Επιλήσμονες του χρέους και του καθήκοντός τους
οι πολιτικοί μας, οδήγησαν τη χώρα μας σε σημείο οικονομικής εξαθλίωσης, ανεργίας, κατάθλιψης και παρακμής και την έκαναν υποτακτική στους εταίρους μας,
δανειζόμενοι – τελευταία – υπερβολικά ποσά, με αβάσταχτους όρους, που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό και
καθιστούν το μέλλον αβέβαιον.
Με αχαρακτήριστη ιδιοτέλεια, ανευθυνότητα και
αδιαφορία οι εκάστοτε κυβερνώντες βουλευτές μας
σπατάλησαν τα οικονομικά του κράτους και οι αποφάσεις
τους απέβλεπαν κυρίως πως οι ίδιοι να βελτιώνουν συνεχώς τις αποδοχές τους και τις απολαβές των πελατειακώς ημετέρων, αδιαφορώντας για τον ελληνικό λαό,
τους εργαζόμενους, τους αγρότες και γενικά για τις
ασθενέστερες τάξεις.
Οι αποδοχές των βουλευτών και όλα τα προνόμιά
τους δεν μειώθηκαν, ακόμα και σήμερα, ούτε κατ’ ελάχιστο, τη στιγμή που οι περισσότεροι Έλληνες στερούνται
τα βασικά, με συνεχή μείωση των μηνιαίων μισθών και
επιδομάτων τους και με την επιβολή άγριας φορολογίας.
Για το τι παίρνουν οι βουλευτές μας, παραθέτουμε ένα
πληροφοριακό κατάλογο αμοιβών και οικονομικών
προνομίων, που αντλήσαμε από το Internet.
Συγκεκριμένα λαμβάνουν:
• Μηνιαίο μισθό, 6.100 €!!
• Σύνταξη μετά από 4 χρόνια βουλευτικής θητείας.
Ποσό σύνταξης μηνιαίως 4.880 €
• Για συμμετοχή σε επιτροπές, 250 € την ώρα.
• Οι βουλευτές της επαρχίας παίρνουν επιπλέον το
μήνα 1.000 € για ενοίκιο.
• Όλοι οι βουλευτές παίρνουν άπαξ 1.500 € για οργάνωση γραφείου και 1.000 € τις γιορτές λόγω αυξημένης
επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους τους. Το Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας είναι ξεχωριστά…!!!
• Δικαιούνται 104 αεροπορικά εισιτήρια ετησίως
δωρεάν και απεριόριστες μετακινήσεις με ΟΣΕ και
ΚΤΕΛ.
• Πολυτελές αυτοκίνητο, δωρεάν καύσιμα, με επίδομα
600 € το μήνα, ένα χωροφύλακα για φρουρό, 4 κινητά
τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας και στο σπίτι σταθερό,
όλα δωρεάν.
• Απολαμβάνουν πλήρους ασυλίας για όποιο αδίκημα
διαπράξουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως βουλευτές.
• Δεν πληρώνουν φόρο για ένα μέρος του μισθού ή
της συντάξεως.
• Δικαιούνται γραμματειακή υποστήριξη για 4 υπαλλήλους και 1 επιστημονικό συνεργάτη. (Όλους αυτούς
τους πληρώνει το Δημόσιο).
• Δικαιούνται άτοκα δάνεια ως βουλευτές και ως
επαγγελματίες.
• Δωρεάν γυμναστήριο, σάουνα, νηπιαγωγείο για τα
παιδιά τους.
• Τηλεφωνική ατέλεια.
• Δωρεάν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους.
• Δωρεάν διόδια.
• Δωρεάν εισιτήρια, ξενοδοχεία, γεύματα όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό ως μέλη επιτροπών κλπ.
Οι δύο τελευταίες βουλευτικές εκλογές δεν προέβλεπαν καμιά αλλαγή, τόσο στο μεγάλο αριθμό των
βουλευτών της Βουλής όσο και στις πλεοναστικές αποδοχές τους, επιδόματα, ατέλειες, δικαιώματα και δωρεές.
Ας ελπίσουμε ότι το θέμα αυτό θα ρυθμιστεί στο
εγγύς μέλλον, προς το συμφέρον όλων των πολιτών της
χώρας.
Οι βουλευτές μας πρέπει αυτή τη φορά να επιδείξουν
υψηλό πνεύμα εθνικής ευθύνης και να ζητήσουν τη
ρύθμιση των δύο αυτών θεμάτων, ήτοι της μείωσης του
αριθμού των βουλευτών σε 200 ή 150 και της μείωσης
των υψηλών αποδοχών τους, συμμερίζοντας τους πολυπαθείς Έλληνες πολίτες.
Οι καιροί είναι δύσκολοι και χρειάζεται εγρήγορση.
Πρέπει, όλοι μας να ενεργήσουμε, ώστε να μη χαθεί εντελώς το χαμόγελο και η ελπίδα του υπερήφανου Ελληνικού λαού.
(Ν. Ιωνία 1-7-2012) Από το τεύχος 69 της τριμηνιαίας
έκδοσης του Συλλόγου φίλων «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
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Περί πίστεως, ορθοδόξου και μη...
Τι είναι άραγε αυτό που κάνει τους ανθρώπους πίστης ταυτίζεται με τη βεβαιότητα της ύπαρξης
να ξεσπιτώνονται καλοκαιριάτικα και να ανεβαίνουν ενός ανώτερου όντος, του Θεού. Αν και η πίστη
στα κακοτράχαλα βουνά του Προυσού, για να αυτή προέρχεται από τον χώρο του υπερφυσικού,
προσκυνήσουν την Παναγία; Τι είναι αυτό που διάφοροι φιλόσοφοι επιχείρησαν κατά καιρούς
τους σπρώχνει να μπαίνουν στα καράβια και να να αποδείξουν την ύπαρξη του υπέρτατου όντος.
υπομένουν τα αυγουστιάτικα μελτέμια για να πάνε
Έτσι προέκυψε η διαπίστωση της οντολογικής,
στην Τήνο;
της κοσμολογικής και της τελεολογικής απόδειξης,
Οπωσδήποτε δεν το κάνουν για να δουλέψουν καθώς και της προκαθορισμένης αρμονίας του
τα ενοικιαζόμενα και οι ταβέρνες, αν και αυτό Γερμανού Λάιμπνιτς. Όμως όπως ισχυρίστηκε αρδεν ενοχλεί καθόλου τους ιδιοκτήτες τους!
γότερα ο Καντ (στο έργο του «Κριτική του καθαρού
Πρόκειται μάλλον για μια εσωτερική ανάγκη λόγου»), κανένα από τα επιχειρήματα αυτά δεν
που σπρώχνει τους ανθρώπους να
είναι άτρωτο στην κριτική.
ψάχνουν για ένα αποκούμπι, κάποια
Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη του
Μοναστήρι Προυσού
δύναμη την οποία μπορούν να εμΘεού δεν μπορεί να αποδειχθεί
πιστευτούν και στην οποία μπορούν
ούτε με την εμπειρία, ούτε με τη
να αποθέσουν τις ελπίδες τους
λογική, συνεπώς η θρησκεία θα
για την καλυτέρευση των συνθηκών
πρέπει από αλλού να αντλήσει τη
της ζωής τους. Και όσο δυσκολόβεβαιότητα για την ύπαρξη του
τερες οι συνθήκες, τόσο μεγαλύΘεού.
τερη η ανάγκη για την εξεύρεση
Η πηγή αυτή είναι η διαίσθηση
αυτής της εναλλακτικής, πνευμαή η ενόραση, η οποία βεβαιώνει
τικής δυνατότητας για καταφυγή.
για την ύπαρξη του Θεού, χωρίς όμως να παρέχει
Και φυσικά η Παναγία, με τα τόσα της επίθετα έγκυρα γνωστικά στοιχεία που να μπορούν να
και την ανθρώπινη υπόστασή της, με την αίγλη ελεγχθούν από την εμπειρία ή την λογική.
της μητρικής αγάπης που την περιβάλλει, είναι ο
Άρα, η ύπαρξη του Θεού βεβαιώνεται αποκαλύτερος αποδέκτης των προσευχών, της από- κλειστικά και μόνο από την πίστη.
γνωσης, των πιο απόκρυφων αιτημάτων.
Αυτή η διάσταση ανάμεσα στην αποδεδειγμένη
Έχει όμως άραγε καμιά βάση αυτή η τάση; Ή γνώση και την ενορατική πίστη, αποτέλεσε, απομήπως είναι απλή εξωτερίκευση των μύχιων πόθων τελεί και θα αποτελεί «ες αεί» γόνιμο έδαφος για
μας; Τα «πατήματα της Παναγίας» είναι άραγε φιλοσοφικές και γνωσιολογικές αντιπαραθέσεις.
πραγματικά «σημεία» της Θείας Βούλησης, ή
Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι άνθρωποι που
απλώς ένα παράδοξο γεωλογικό φαινόμενο; Η διαθέτουν πίστη, έχουν ένα ακόμη όπλο στη φααπάντηση είναι σίγουρα τόσο πολύπλοκη και πο- ρέτρα τους για να αντιμετωπίσουν προβλήματα
λυδιάστατη όσο και οι άνθρωποι που την αναζη- που σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούσαν
τούν!
ανυπέρβλητα.
Ο μόνος τρόπος να προσεγγιστεί είναι η πίστη.
Και έτσι, για όλα τα επόμενα χρόνια οι πιστοί
Αυτή η ανθρώπινη εκδήλωση η οποία σύμφωνα θα εξακολουθούν να συρρέουν για να προσκυνήμε τον Απόστολο Παύλο (προς Εβραίους επιστολή) σουν την Παναγία, άλλοτε με περίσσευμα και άλαποτελεί την «υπόσταση των ελπιζομένων» και λοτε με έλλειμμα πίστεως, αναλόγως με την ατοτον «έλεγχο των ου βλεπομένων πραγμάτων». Η μική ψυχική τους διάθεση, πάντοτε όμως με μια
πίστη είναι ο μοναδικός δρόμος προς τη σωτηρία μόνιμη απορία και το προσήκον δέος, το οποίο
και την επίτευξη πραγμάτων που δεν μπορεί να δεν προέρχεται μόνο από το επιβλητικό τοπίο
δικαιολογήσει η ανθρώπινη λογική.
στο οποίο είναι κτισμένο το μοναστήρι.
Άνθρωποι έχουν γιατρευτεί, ογκόλιθοι έχουν
Κατά συνέπεια, για το μέγεθος της πίστης
μετακινηθεί, με μόνο μέσον την πίστη, για την του καθενός δεν πέφτει λόγος σε κανέναν.
οποία ο Απόστολος επισημαίνει: «δια πίστεως καΥπάρχει όμως κάτι που θα μπορούσε να προτηγωνίσαντο βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην, καλέσει ένα κακεντρεχές αλλά δικαιολογημένο
επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, σκωπτικό μειδίαμα κι αυτό είναι η αντίδραση κάέσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στόματα μαχαί- ποιων πιστών ορθοδόξων «θρησκευτικών τουριρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας…»
στών», όπως εκείνη που περιέγραψε σε ένα συΣύμφωνα με τον επιστημονικό ορισμό, η πίστη, νέδριο ο π. Δοσίθεος, από την Τατάρνα:
είναι η βεβαιότητα κάποιας ή κάποιου για την
Όταν, ένα Πάσχα, ο ηγούμενος ανακοίνωσε
αλήθεια ενός ισχυρισμού, ανεξάρτητα αν η βε- περιχαρής, τείνοντας το χέρι «Χριστός Ανέστη»,
βαιότητα αυτή είναι δικαιολογημένη ή όχι. Στην εκείνοι ανταπάντησαν ευγενέστατα «Επίσης»!!!
περίπτωση που η βεβαιότητα είναι δικαιολογημένη
Διον. Κ. Παρούτσας
μιλάμε για γνώση και όχι για πίστη.
(εφημ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ)
Στα πλαίσια της θρησκείας, η έννοια της

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
― Το Σάββατο 18 Αυγούστου τελέστηκε στην Αγία Παρασκευή στο
Παπαρούσι ο παραδοσιακός γάμος
του Παύλου Γκοργκόλια με την Θεοδοσία Λαθύρη, κόρη της Χρυσούλας
Μαγγίτα και του Κων/νου Λαθύρη.
― Στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 ο
Νίκος Νικολάου νυμφεύτηκε την Βασιλική Πολυτάρχου, κόρη της Γιαννούλας Μαγγίτα.
Ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο.

ΒΑΠΤΙΣΗ
― Την Κυριακή 30
Ιουλίου 2012 βαπτίστηκε στον Προυσό ο εγγονός του Γιώργου
Αναστάση και της Δήμητρας Παπαδοπούλου
από τον γιο τους Κώστα. Το όνομα αυτού
Γεώργιος.
Να τους ζήσει ο νεοφώτιστος.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Τέλη Αυγούστου απεβίωσε στην
Νέα Υόρκη σε ηλικία 98 ετών ο Γεώργιος Κοκορώνης, ο οποίος διετέλεσε
Πρόεδρος του χωριού.
Αιωνία του η μνήμη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στις 7 Οκτωβρίου 2012 τελέστηκε
στον Αη Θανάση το 3χρονο μνημόσυνο
του Γεώργιου Νικολακόπουλου.
Αιωνία του η μνήμη.
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ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ
Θεατρική παράσταση στη Λαμία ξευτελίζει
τον ήρωα Αθανάσιο Διάκο με απαξιωτικό τρόπο.
Συγκεκριμένα η συγγραφέας Λένα Κιτσοπούλου
συνέγραψε το απαράδεκτο έργο «Αθανάσιος
Διάκος: Η επιστροφή», το οποίο εγκρίθηκε από
τον διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Η υπόθεση του έργου είναι περίπου η
εξής: «Ο Αθανάσιος Διάκος ξανάρχεται στη
ζωή. Ζει στη σημερινή Αθήνα, δουλεύει σε ψησταριά, όπου σουβλίζει αρνιά και κοτόπουλα.
Έχει υπαλλήλους Κούρδους ντελιβέρηδες ενώ
είναι παντρεμένος με την Κρουστάλλω, την
οποία ζηλεύει και ξυλοφορτώνει. Αυτή τον απατά
με τον μετανάστη υπάλληλό του, ο οποίος και
την αφήνει έγκυο. Ο απατημένος Διάκος τα μαθαίνει και σφάζει τη γυναίκα του.»
Σημειώνουμε ότι η αντίδραση του Δήμου
Λαμιέων ήταν καταλυτική. Κατήγγειλε ότι άλλο
πράγμα ο σεβασμός της ελευθερίας λόγου και
έκφρασης και η αγάπη για την τέχνη και άλλο
η προσβολή εθνικών ηρώων και η δομική επίθεση
στα συστατικά στοιχεία του Έθνους.
Τέλος παραθέτουμε την γραπτή ανακοίνωση
του Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου
όπου επισημαίνει τα ακόλουθα: « Δεν είναι η
πρώτη φορά που μέσα από τον καλλιτεχνικό
και πνευματικό χώρο ξεπηδούν ορισμένοι απαίδευτοι, οι οποίοι με τα προκλητικά έργα τους
κατορθώνουν να διαφημισθούν και να προβληθούν ως συγγραφείς, σκηνοθέτες, ηθοποιοί κλπ.
Αυτούς τους θολοκουλτουριάρηδες, που ισοπεδώνουν αξίες και ιδανικά δυστυχώς επιδοτεί
η ελληνική πολιτεία, όπως και με το πρόσφατο
ακαταίσχυντο έργο μίας αγνώστου στο ευρύ
κοινό σκηνοθέτου περί του ήρωα της Αλαμάνας
Αθανασίου Διάκου, το οποίο ανέβηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών.
Είναι να απορεί κανείς πως βρίσκουν τη
δύναμη οι άνθρωποι αυτοί να αμαυρώνουν αιώνια σύμβολα, τα οποία η ιστορία και η ψυχή
του λαού έχει υπεράνω πάντων. Τόση ρηχότης
και μωρία υπάρχει, ώστε χάριν του κέρδους να
ποδοπατούν την αξία του Γένους και τη λεβεντιά
της φυλής!
Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε αυτή την
ώρα δεν είναι η ύβρις και η αντίδραση του λαού
μας, των φορέων και των μεμονωμένων πολιτών
για αυτή την επαίσχυντη παράσταση. Αυτό είναι
το ενθαρρυντικό της υποθέσεως, ότι ακόμα
υπάρχουν αντιστάσεις και ότι ο λαός μας, όσο
και αν φαίνεται ζαλισμένος με τα καθημερινά
προβλήματα, πιστεύει σε αξίες και ιδανικά, για
τα οποία αντιδρά και αγωνίζεται, όταν αυτά
καθυβρίζονται και κακοποιούνται.
Ο Αθανάσιος Διάκος, όπως και όλοι οι μάρτυρες της πίστεως και οι ήρωες της πατρίδος,
είναι άσβεστοι φάροι ήθους, λεβεντιάς και αυτοθυσίας. Το ερώτημα είναι: Ποιος εξουσιοδότησε
την πολιτεία να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους
αντεθνικά έργα, που σπιλώνουν την ιστορία;
Είναι δυνατόν ποτέ κρατικοί φορείς να συνεργάζονται με ανθρώπους, που προσβάλλουν την
υπόσταση της πατρίδας;»

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
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Γνωριμία με τους δικούς μας απόδημους
Οικογένεια Χρυσόστομου Αναστάση &
Αικατερίνας Σκαρλάτου - Αναστάση

Γράφει η Έλλη Βασ. Καλύβα-Ζαχαροπούλου
Ο Χρυσόστομος, του Νικολάου
και της Μαρίας, γεννήθηκε στο Δυτικό Παπαρούσι στις 10 Οκτωβρίου
1931. Αδέλφια είχε τον Σπύρο, ο
οποίος σκοτώθηκε από αστραπή
μέσα στο σπίτι τους, 22 ετών, τον
Βασίλη, την Μαγδαληνή και την
Ευανθία.
Σχολείο ήταν μόνο στο Ανατολικό
Παπαρούσι. Ο Χρυσόστομος και άλλα
παιδιά περπατούσαν κάθε μέρα. Την

Τέλος του 1946
ο Χρυσόστομος στο Αγρίνιο

Η Αικατερίνη Σκαρλάτου

1η μέρα είχαν δάσκαλο τον Αθανάσιο
Μανδραγώνη και από την δεύτερη
είχαν τον Δημοσθένη Μανδραγώνη.
Ο Χρυσόστομος θυμάται ότι ο
δάσκαλος χτυπούσε πρώτα τα δικά
του παιδιά για να μάθουν γράμματα
και τα άλλα κρύβονταν από το φόβο
τους κάτω από τα θρανία.
Μεγάλωσαν με μεγάλη φτώχεια,
όπως όλοι στα χωριά τότε. Θυμάται
ότι είχαν 2 βόδια, 5-6 κατσίκες και
μία γαϊδούρα. Η μάνα του πεθαίνει
το 1944 αφήνοντας 5 παιδιά ορφανά
και τον μικρότερο Χρυσόστομο μόλις
13 χρόνων!
Το 1946 το καλοκαίρι, πέρασαν
αντάρτες από το χωριό και τους πήραν όλα τα ζώα, εκτός από τη γαϊ-

δούρα, καθώς και μια ραπτομηχανή,
η οποία βρέθηκε στου Αθανασούλα
Μανδραγώνη το σπίτι από τον αδελφό του Βασίλη.
Θυμάται με συγκίνηση ότι ο πατέρας του Χρυσόστομου μαζί με τον
Γρατσούνη, είπε να πάνε στο Καρπενήσι να φέρουν τα παιδιά πίσω,
όπου είχαν καταφύγει, τον Γιώργο
και τον Βασίλη τον αδελφό του Χρυσόστομου που δεν τους έπιασαν οι
αντάρτες. Πήγαν και τα παιδιά τους
είπαν ότι αν γυρίσουν στο χωριό θα
τους σκοτώσουν.
Το 1946 – 47 οι αντάρτες πιάσανε
τον Χρήστο Σπύρου Γρατσιούνη και
τον Γιώργο Γιάννη Γρατσιούνη στην
Πολιτόβρυση στα Καλάνια και την
άλλη μέρα τους σκότωσαν στο Λιβίνη.
Είναι βαθειά χαραγμένο στην παιδική του μνήμη ότι κάποια μέρα ο
ξάδελφος του Χρυσόστομου, ο Κώστας Αναστάσης, του ζήτησε να πάει
να φέρει νερό κι εκείνος αρνήθηκε
και τότε ο Κώστας ειδοποίησε έναν
αντάρτη να τον δέσουν, πράγμα που
έγινε για μια ώρα περίπου.
Εκείνη την εποχή τους είπαν να
φύγουν από το χωριό μαζί με τους
Γρατσουναίους, γονείς του Χρήστου
και του Γιώργου. Μαζί τους έφυγε
και ο Σταύρος Ντανάς σύζυγος της
Φώτως. Εκείνος ήταν τσοπάνος
στους Γρατσουναίους. Επίσης ο Πετροκώστας του Στέφανου με τον
πατέρα και η μάνα του. Πήραν μαζί
τους το μόνο ζώο που γλίτωσε τη
γαϊδούρα και εγκαταστάθηκαν στη
Χούνη για 3 μήνες. Έμεναν σε μια
καλύβα και το φθινόπωρο πήγαν
στο Αγρίνιο σε κάτι αποθήκες και
μετά στο Μουστοφούλο. Εκεί ζούσαν
σε μια καλύβα που η σκεπή της ήταν
φτιαγμένη από σανό. Ο Χρυσόστομος
θυμάται ότι όταν έβρεχε, δεν έμπαινε
νερό μέσα.
Εκεί έμειναν για 3 χρόνια. Κοντά
επίσης έμεινε η Γιανογιάννενα, οι
Γρατσουναίοι, ο Βασίλης με τον Θανάση, η Σταυρούλα Γρατσιούνη που
σκότωσαν τον άντρα της και άλλοι.
Στο Αγρίνιο ο Χρυσόστομος έπιασε
υγρή πλευρίτιδα και δεν ήταν σε
θέση να υπηρετήσει ούτε και να φύγει για την Αυστραλία.
Γύρισαν στο χωριό το 1950 με
την γαϊδούρα και η Ούντρα τους
έδωσε μια αγελάδα, η οποία έκανε
ένα μοσχάρι. Η γαϊδούρα απόκτησε
2 γαϊδουράκια με τον καιρό και μετά
ψόφησε.
Τον Φεβρουάριο του 1955 έφυγε
ο αδελφός του ο Βασίλης για Αυστραλία. Τελικά τον Μάιο του 1955
ο Χρυσόστομος πήγε φαντάρος στην
Κόρινθο και θυμάται τις 20 μέρες
φυλακή που του καταλογίστηκαν,
γιατί στη βόλτα του τον έπιασε η
«ΕΣΑ» με ξεκούμπωτο το μπουφάν.
Μια άλλη φορά στο Γουδί, βρήκαν
κοριούς κι έπρεπε να τους κάψουν,
αλλά ο Χρυσόστομος αρνήθηκε να
βοηθήσει και έφαγε άλλες 20 μέρες
φυλακή. Εκεί μάθαινε οδηγός και

μετά πήγε στις αποθήκες πυρομαχικών και κάπου κάπου έβλεπε λίγους
χωριανούς, όπως τον Μένιο Μπαλατσιά.
Τελικά απολύθηκε το 1957 μετά
από 2 χρόνια και επιστρέφοντας στο
χωριό με λεωφορείο, συνταξίδευε
με την «Καλαντζομαρία» δηλ. την
σύζυγο του Αποστόλη Χαραλαμπή.
Θυμάται ότι φθάνοντας στο Μοναστηράκι γινόταν πανηγύρι του Θωμά.
Εκείνος παρέμεινε και η Μαρία περπατώντας έφυγε για το χωριό.
Το 1962 του έκανε πρόσκληση ο
αδελφός του ο Βασίλης και στις 9
Μαΐου το 1962 έφθασε στην Αυστραλία.
Το 1963 ο Χρυσόστομος έκανε
πρόσκληση στην Αικατερίνη Σκαρλάτου του Κώστα και της Γεωργίας

για λίγα χρόνια μείνανε μαζί με τον
αδελφό του Χρυσόστομου έξω από
το Σίδνεϋ. Εκεί δούλευε σε διάφορες
δουλειές, όπως τα λιπάσματα και σε
λαμαρίνες. Οι δουλειές ήταν λιγοστές
και για καλύτερα γύρισαν στο Σίδνεϋ.
Εκεί μαζί με τον κουμπάρο του
αγόρασαν ένα σπίτι για 17.500 $.
Έμεναν όλοι μαζί για 7 χρόνια και ο
Χρυσόστομος το ξαναγόρασε για
άλλες 17.500$. Του ήταν πολύ δύσκολο να το ξεχρεώσει. Νοίκιαζε κι
ένα δωμάτιο σε κάποιο Γιουγκοσλάβο.
(Σήμερα το σπίτι αυτό αξίζει πάνω
από 1 εκατομμύριο δολλάρια).
Όπως μου αφηγούνται ο Χρυσόστομος και η Αικατερίνη μαζί με τα
παιδιά τους Νίκο και Μαρία επισκέφτηκαν την Πατρίδα το 1979. Η νοσταλγία τους και η αγάπη για το

Οικογενειακή φωτογραφία Χρυσόστομου και Κατερίνας
με τα παιδιά τους Νίκο και Μαρία

από Καλεσμένο (πατρικό Τραστέλη).
Η Αικατερίνη γεννήθηκε στο Δυτικό Παπαρούσι το 1934. Μεγάλωσε
με φτώχεια και πάντα βοηθώντας
στο σύνολο της οικογένειας για επιβίωση. Πήγαινε μαζί με τον Χρυσόστομο στο σχολείο. Έμαθαν λίγα
γράμματα, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να εργαστούν σκληρά, να
μεγαλώσουν δύο υπέροχα παιδιά
και να γίνουν αξιοθαύμαστοι άνθρωποι στην κοινωνία.
Η Αικατερίνη είχε αδέλφια τον
Νίκο που πέθανε από κάποια αρρώστια, τον Αποστόλη που πέθανε σε
πολύ μικρή ηλικία, ένα άλλο αγοράκι
που πέθανε στην γέννα και την Λενίτσα.
Τον ίδιο χρόνο παντρεύτηκαν και

Παπαρούσι δεν έσβησε ποτέ. Η Αικατερίνη μου περιγράφει με συγκίνηση τις αναμνήσεις της από τα
παιδικά της χρόνια, όλα τα μέρη
που περπάτησε, τα βουνά, τα χωράφια που καλλιεργούσαν και γενικά
τις καθημερινές ασχολίες. Πάντως
και οι δυο τους θέλουν να διαβιβάσουν τους θερμούς χαιρετισμούς σε
όλους τους χωριανούς, όπου κι αν
βρίσκονται.
Ιδιαίτερα αναφέρουν την Άννα
Κουφαλιώτη, τα αδέλφια της, τον
Γιώργο, τη Μέλπω και τον Ταξιάρχη
και τον πατέρα τους Σπύρο Κουφαλιώτη.
Συνέντευξη: Έλλη Βασ. ΚαλύβαΖαχαροπούλου/Σίδνεϋ Αυστραλίας
Σεπτ. 10, 2012.
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Ανοιχτές Επιστολές
4 Έλλη Καλύβα – Ζαχαροπούλου
CLERMONT FL 34711 USA
Προς τους σεβαστούς μας
γονείς Βασίλη και Αρτεμισία
Καλύβα.
Δια μέσου έστω και της πιο
μικρής εφημερίδας στον κόσμο,
κι αυτό μας συγκινεί ιδιαίτερα,
εκφράζουμε τα μεγαλύτερα συναισθήματα αγάπης κα ευγνωμοσύνης απέναντί σας!
Δεν πέρασαν απαρατήρητες οι θυσίες σας για εμάς
μέχρι και σήμερα.
Μας εμπνεύσατε με ηθικές αρχές και αξιοπρέπεια.
Δώσατε ψυχή και σώμα να μας μεγαλώσετε και κάνατε
ο,τιδήποτε περνούσε από το χέρι σας να επιβιώσει η
8μελής οικογένεια.
Τα χρόνια ήταν δύσκολα για μας! Άραγε πόσο πιο δύσκολα θα ήταν για σας; Πώς μεγαλώσατε; Πόσα στερηθήκατε; Και πάνω απ’ όλα στερηθήκατε το ψωμί, τους γονείς
σας. Ξεπεράσατε πολέμους και καταστάσεις! Εμείς τι παράπονα έχουμε από σας όταν εσείς δώσατε σε μας ό,τι
καλύτερο;
Η ανέχεια δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά
υλικά αγαθά, αλλά δώσατε αγάπη, αφοσίωση και σεβασμό,
βασικά στοιχεία του χαρακτήρα μας! Είχαμε χαρά στα παιδικά μας χρόνια κι ας στερηθήκαμε πολλά! Είχαμε εσάς
και η ανέμελη σιγουριά ήταν στα χέρια σας!
Διαθέσατε ατέλειωτο χρόνο και φροντίδα σε όλους
μας. Προσπαθούσατε να δείτε ποιος απ’ όλους μας έχει
περισσότερη ανάγκη βοήθειας. Κι όταν ενηλικιωθήκαμε
ακόμη, αν και δεν είχατε καμία υποχρέωση πλέον, εξακολουθήσατε να δίνετε, εσείς επιμένατε… γιατί όταν ακούς
το παιδί σου να σου λέει: «Μάνα, όσο θα έχω εγώ, θα
έχεις κι εσύ. Μην στεναχωριέσαι»! Νιώθεις πολύ υπερήφανος ν’ ακούς τέτοια λόγια από ένα 20χρονο παιδί που
δεν έχει καν δημιουργηθεί ακόμη!
Σκορπίσατε αγάπη και κατανόηση, ο,τιδήποτε υπόθεση
εμφανίστηκε, κι ανάλογα με τις δυνάμεις σας και πάντα
για το καλό, όχι μόνον σε μας, αλλά και στα 15 εγγόνια
σας που είμαστε σίγουροι ότι κι εκείνα το αισθάνονταν.
Πώς θα ήταν δυνατόν και φυσικό να μην τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά: Αλίμονο αν δεν το κάναμε!
Ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός να σας έχει καλά, κι
εμείς να σας χαιρόμαστε, να σας θαυμάζουμε για την
αξιοπρέπειά σας, για την αγάπη σας, για τις θυσίες σας,
για τον σεβασμό και το παράδειγμα!
Μακάρι όλοι εμείς να καταλήξουμε στα βήματά σας
και στα χρόνια σας σαν εσάς, γονείς, παππούς και γιαγιά.
Συγχαρητήρια!
Ευχαριστούμε!
Σας αξίζει!
Με απέραντη αγάπη
Τα παιδιά και εγγόνια σας
2012

Η εφημερίδα μας επιθυμεί να γνωρίσει
όλους τους απόδημους Παπαρουσιώτες
και Καλεσμενιώτες και τους απογόνους τους.
Περιμένουμε να μας δώσετε πληροφορίες
και να στείλετε φωτογραφίες.
Έτσι δημιουργούμε γέφυρες επικοινωνίας
και μελλοντικές συνεργασίες που επηρεάζουν
τις ζωές μας και τον τόπο καταγωγής μας.

4 Προς

Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλη Καραμπά,

22-10-2012
Κύριε Καραμπά,
Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 πέρασε η γραμματέας του Συλλόγου μας από το
γραφείο σας και συζητήσατε διάφορα θέματα. Είδε ότι αφουγκράζεστε με προσοχή τις
απόψεις των πολιτών. Ιδιαίτερα εντυπωσιάστηκε για την εκτίμηση που έχετε προς τους Παπαρουσιώτες και τον Σύλλογό μας.
Θέλουμε όμως να επιστήσουμε την προσοχή σας για ένα θέμα που ταλανίζει τους
κατοίκους του Δυτικού Παπαρουσίου. Είναι η ασφαλτόστρωση του μικρού εναπομείναντος
δρόμου των 3 χιλιομέτρων από το Ανατολικό προς το Δυτικό συνοικισμό του χωριού μας.
Αντιλαμβανόμαστε τις ποικίλες υποχρεώσεις σας για την συνολική περιφέρεια του
Νομού μας. Αισθανόμαστε όμως υποχρεωμένοι να αναφέρουμε την ανολοκλήρωτη εργασία
του σημαντικού έργου της ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς το Παπαρούσι, το οποίο
ωφέλησε εξαιρετικά τα χωριά Καλεσμένο και Ανατολικό Παπαρούσι.
Στο Δυτικό Παπαρούσι όμως κατοικούν εργαζόμενοι και μεγάλης ηλικίας άτομα και η
πρόσβαση οιουδήποτε μεταφορικού μέσου καθίσταται προβληματική. Κυρίως όμως δημιουργούνται παράπονα και κρίσεις αρνητικές για τους κατοίκους του Ανατολικού συνοικισμού
και τον Σύλλογό μας. Θεωρούμε ότι άδικα πικραίνεται ένα χωριό για ελάχιστα χιλιόμετρα,
για τα οποία πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι οι μελέτες έχουν γίνει και υφίσταται η
υποχρέωση του κράτους για την ολοκλήρωση του έργου.
Περιμένουμε να εξετάσετε με κατανόηση το αίτημά μας. Αγωνιζόμαστε και δουλεύουμε
με προσοχή το όραμα της μοναδικής προσφοράς κάθε περιοχής της πατρίδας για την οικονομική της ανόρθωση. Βοηθήστε μας και εσείς στην συνειδητή προσπάθειά μας.
Με τιμή και εκτίμηση
Παναγιώτης Βλασόπουλος
Πρόεδρος του Δ.Σ.
4 ΑΝΟΙΧΤΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΠΑΠΑΡΟΥΣΙΩΤΕΣ
Του Ανδρέα Καμπιζιώνη
Πρώην Προέδρου της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής “Βελούχι”

20-10-2012
Ενθυμούμενος και ζώντας και πάλι τις θαυμάσιες στιγμές πνευματικής και καλλιτεχνικής
πανδαισίας που η γυναίκα μου κι εγώ απολαύσαμε με τους φίλους Παπαρουσιώτες στις 10
Ιουνίου πέρυσι το καλοκαίρι μ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσός” στην Αθήνα, σκέπτομαι τί μπορούμε οι Ευρυτάνες και ειδικά οι Παπαρουσιώτες να κατορθώσουμε σε πολιτιστικά, πολιτισμικά και δημόσια έργα αν οι συμπατριώτες
της πατρίδος κι εμείς απο Αμερική, Αυστραλία, και Καναδά ενώσουμε τις δυνάμεις μας σ’
ένα κοινό σκοπό για το καλό του χωριού μας. Το πρόγραμμα, αποτελούμενο από τρία μέρη,
με κλασσική μουσική και εκτελεστές Ευρυτάνες και όχι μόνο, ντοκυμαντέρ θαυμασίων πετρογεφυριών της Ηπείρου, και Δημοτικα τραγούδια σαν τον “Ήλιο” και το “Σκάρο” με
κλαρίνα και κλαρινιστές του τόπου μας που, καθώς λέγεται, “εσήκωναν και πεθαμένους”.
Το πλουσιώτατο και ποικίλο αυτό πρόγραμμα της βραδιάς, είχε σκοπό να διασκεδάσει
τους συγχωριανούς αλλά και να τους ευαισθητοποιήσει στην ανάγκη συντηρήσεως των
διατηρητέων πετρογεφυριών της περιοχής και κατασκευής κτισμάτων που θα κάνουν το
Παπαρούσι ακόμη πιο ζηλευτό. Επίσης να παροτρύνει τους συμπατριώτες μας σε ιδιωτική
προσφορά, πρωτοβουλία και χρηματική ενίσχυση, τώρα ιδίως που η πατρίδα μας διέρχεται
δύσκολες μέρες και η πολιτεία αδυνατεί να χρηματοδοτήσει ή έστω να προσφέρει απαραίτητες υπηρεσίες για δημοτικά έργα του χωριού μας ή, ακόμη δυσκολότερο, να διασώσει
αριστοτεχνικά πετρογεφύρια όπως είναι τα Γεφύρια της Παναγιάς και της Κούκιας του
χωριού. Χρειάζεται λοιπόν ιδιωτική προσφορά και, μολονότι δεν είμαι Παπαρουσιώτης,
κάνω μια προσφορά $100 και καλώ όλους τους όπου γης Παπαρουσιώτες να στείλουν την
δική τους προσφορά στο Σύλλογο των Απανταχού Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας, Κυκλάδων
86, Πετρούπολη Τ.Κ. 13231 Athens, Greece.
Οι Παπαρουσιώτες είναι φιλότιμοι και γενναιόδωροι συμπατριώτες κι είμαι βέβαιος θα
ανταποκριθούν στην παράκλησή μου. Θυμάμαι για παράδειγμα τον Παπαρουσιώτη Δημήτρη
Ντανά απ’ την Αυστραλία που πριν λίγα χρόνια του ζητήθηκε απ’ την αρμόδια Επιτροπή
της Ενώσεως Ευρυτάνων Αμερικής “Βελούχι” να συνδράμει στην έκδοση Χριστουγεννιάτικης
κάρτας για ταχυδρόμησή της σ’ όλα τα μέλη της, αυτός ανέλαβε αντ’ αυτής να είναι
χορηγός για όλο το απαιτούμενο ποσόν των $1.000 και πλέον δολλαρίων. Εμπρός λοιπόν,
ας συνδράμουμε όλοι στην ευγενική προσπάθεια του Συλλόγου Παπαρουσιωτών τα μέλη
του οποίου εργάζονται ανιδιοτελώς για το καλό και την πρόοδο του τόπου μας.
Ευχαριστώ.

Δύσκολες εποχές και η όποια οικονομική βοήθειά σας ευπρόσδεκτη και απαραίτητη για την κάλυψη
των εξόδων εκδόσεως και κυκλοφορίας της μικρής μας εφημερίδας.
Καταθέσεις λογαριασμών: Στην Ε.Ε. GR59 0110 1830 0000 1833 7906 574 ETHN GRAA
Στην Αμερική και Αυστραλία ETHN GRAA - 183/379065-74 Στην Ελλάδα: Εθνική 183/379065-74
Εμπορική Τράπεζα (στην Ελλάδα) IBAN: GR03 0120 0390 0000 0006 3412 384 με αριθ. λογ. 63412384
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Την 28η
Οκτωβρίου
γιορτάζει
και πάλι η
Ελλάδα και
ολόκληρος
ο Ελληνισμός τη μεγάλη μέρα του ιστορικού
ΟΧΙ. Ξαναθυμούνται όλοι οι απανταχού της γης Έλληνες την πρώτη μεγαλειώδη νίκη που η Πατρίδα μας
χάρισε στον κόσμο, πολεμώντας τον

28η Οκτωβρίου 1940
πανίσχυρο Άξονα του φασισμού και
του ναζισμού, για να κρατήσει όρθια
την τιμή της Ευρώπης και την ιδέα
της Ελευθερίας. Και φυσικά με μύριες
θυσίες, προσφέροντας στο βωμό της
τιμής 15.000 αξιωματικούς και οπλίτες, ενώ άλλα 45.000 παλικάρια μας
τραυματίστηκαν. Και τότε όλοι μας
θαύμαζαν, ώστε του λοιπού οι Έλληνες

να θεωρούνται συνώνυμοι των ηρώων.
Και σήμερα ξεχάστηκαν οι θυσίες
και οι ηρωισμοί. Λησμονήθηκε από
τους ξένους το χρέος τους απέναντι
στη χώρα μας που θυσιάστηκε όχι
μόνο για την ελευθερία της, αλλά και
για τη δική τους ελευθερία. Αλλά
γιατί παραπονούμεθα; Λησμόνησαν
οι ξένοι, γιατί πρώτα εμείς λησμονή-

σαμε την ιστορία μας. Εμείς οι ίδιοι
την παραχαράξαμε και την περιφρονήσαμε ακόμα και σ’ αυτά τα σχολικά
βιβλία μας.
Θα καταλάβουμε επιτέλους, πως
οσάκις λαός και άρχοντες συμπορεύθηκαν, χωρίς το εθνοκτόνο μικρόβιο
της διχόνοιας, η Πατρίδα μας γνώρισε
ημέρες δόξης και μεγαλείου;
Θα αποτελέσει και σήμερα οδηγό
στις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται
το Έθνος μας;

Οδυνηρές επιπτώσεις του Εμφυλίου Πολέμου 1946-49
Από την περιοδική έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών

Ευτυχία Καλύβα
Τούτο το επεισόδιο είναι πέρα ως
πέρα αληθινό. Το γράφω σαν ένα
κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής
ιστορίας. Για να το διαβάσουν οι ποιηταί και να το τραγουδήσουν. Για να
το διαβάσουν οι πολιτικοί μας άνδρες
και να εμπνευσθούνε. Για να το διαβάσουν οι δυσφημισταί μας και ν'
ανεβεί της ντροπής το ερύθημα στο
πρόσωπό τους. Για να το διαβάσει ο
λαός μας όλος και να αναγνωρίσει
τον καλύτερο εαυτό του.
Αυτά συνέβησαν στο Καλεσμένο.
Είναι ένα μικρό χωριό, κρυμμένο σε
μια βαθειά λαγκάδα των ευρυτανικών
βουνών, λίγες ώρες έξω από το Καρπενήσι. Φτωχό αλλά ευτυχισμένο άλλοτε χωριουδάκι, με τους δυο του
σκόρπιους μαχαλάδες, φημισμένο
για τα σύκα του.
Ένα βράδυ, εδώ και λίγες μέρες,
μόλις σκοτείνιαζε, οι συμμορίτες ζώσαν το χωριό και μπήκαν στα σπίτια
για ν' αρπάξουν ότι βρουν, τρόφιμα,
ζώα, γυναίκες και προ παντός παιδιά.
Γέμισε η λαγκαδιά από βογγητά, από
ουρλιάσματα και ντουφεκιές. Έπεφτε
ξύλο αλύπητο. Στην αρχή του κάτω
μαχαλά κατοικούσε η Ευτυχία Καλύβα, ορφανή κοπελίτσα δεκαέξι χρονών, με τα δυο αδελφάκια της, το
ένα οκτώ και το άλλο ένδεκα χρονών.
Ο πατέρας, εύζωνας Ρουμελιώτης,
είχε σκοτωθεί στο Αλβανικό. Η μητέρα
είχε πεθάνει στην Κατοχή από την
πείνα. Το λίγο ψωμί που της είχε
μείνει το μοίρασε στα παιδιά της ένα
πρωί, τα 'βλόγησε και έσβησε. Η Ευτυχία άκουσε τον χαλασμό που γινόντανε πιο πέρα και κατάλαβε. Οι
συμμορίτες ζύγωναν. Από στιγμή σε
στιγμή θα έφταναν. Ξύπνησε τα παιδιά, τα σκέπασε με ό,τι είχε, και μισόντυτη κι αυτή όπως βρέθηκε εκείνην την ώρα, φύγαν μαζί μέσ' στο
σκοτάδι. Ήξερε βέβαια τα μονοπάτια.
Αλλά ήταν χιόνι ένα μπόι, όπως είναι
σ' εκείνα τα μέρη. Ο δρόμος κλειστός
από τον εχθρό. Έπρεπε να πάρει
έναν κατσικόδρομο.
Όταν βγήκε στο ψήλωμα, το χιόνι
ήταν τόσο ψηλό, που τα δυο αδερφάκια δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Τότε μπήκε μπρος αυτή, και,

με το στήθος της, άνοιξε δρόμο.
Βήμα με βήμα πάλευε για να περπατήσουν τα μικρά. Όλη τη νύχτα προχωρούσε έτσι παλεύοντας. Αν ήθελε
να σωθεί μοναχή της, θα σώζονταν
εύκολα. Αλλά οι λησταί δεν αρπάξανε
εκείνη τη νύχτα στο Καλεσμένο μόνο
Παιδομάζωμα εμφυλίου

εικοσιδύο κοπέλες. Μάζευαν και τα
παιδιά. Και η Ευτυχία ήταν δεκάξι
χρονών, μητέρα και αδερφή μεγάλη.
Και ήταν Ρουμελιώτισσα, εκατοντάδων γενεών Ελληνοπούλα. Επάλευε
στήθος με στήθος με το χιόνι, με τον
εχθρό, με τη μοίρα, για να σώσει την
κληρονομιά την μοναδική του εύζωνα
της Αλβανίας, τα δυο αδερφάκια της.
Βιαζόταν. Ήταν κυνηγημένη. Έπρεπε
πριν ξημερώσει να φθάσει ως τα
μέρη που φύλαγε ο στρατός μας.
Τα αχνάρια της στο χιόνι ήταν κατακόκκινα. Στα στουρνάρια, στ' αγκάθια, στ' άγριοκλώναρα είχαν ξεσχισθεί τα πόδια της, τα χέρια της,
τα στήθη της. Δεν ήταν γκρατσουνίσματα, ήταν πληγές. Έπρεπε όμως
να προχωρήσει.
Τα παιδάκια δεν θα άντεχαν περισσότερο μέσα στο χιόνι, θα πέθαιναν. Τραβούσε λοιπόν παλεύοντας
μέσ' στο σκοτάδι. Ίσως να μην καταλάβαινε πόσο πονούσε. Αλλά τα μικρά
τ' αδερφάκια της θυμούνται τώρα το
λαχάνιασμα της, και το αίμα της μέσα
στο χιόνι.
Χάραζε μόλις, όταν έφθασε στο
πρώτο στρατιωτικό φυλάκιο έξω από
το Καρπενήσι. Με τα όπλα έτοιμα πετιούνται οι φαντάροι μας να δουν
ποιος φτάνει. «Μη Βαράτε», λέει μια
παιδική φωνή. Σε λίγο ήταν εκεί μπροστά τους μαζί με τα δυο αδερφάκια
της.
- Τα παιδιά! λέει στους φαντάρους
που έβλεπαν τα κουρελιασμένα ρούχα,
το μισόγυμνο κορμί της όλο αίματα.

Τα παιδιά!
Άλλο δεν είπε. Σωριάστηκε χάμω
και ξεξύχησε. Όταν το ξάπλωσαν,
χάμω στα σανίδια, μέσα στο φυλάκιο,
το ωραίο κορμάκι των δεκαέξη χρόνων ήταν ολόκληρο μια πληγή.
Τα δυο παιδιά τα συνέφεραν και
βρίσκονται τώρα στο αναρρωτήριο
του Ερυθρού Σταυρού στο Καρπενήσι.
Όποιος δεν πιστεύει ας πάει να τα
δει και να ρωτήσει.
Σύρε στο καλό Ευτυχία Καλύβα.
Ό,τι θέλησες όλη εκείνη την τρομερή
νύχτα θα γίνει. Τ' αδέρφια σου θα ζήσουνε και θα 'ναι και αδέρφια όλων
μας. Και η παρθενιά σου θα μείνει κι
αυτή αμόλυντη σαν το χιόνι που χάραζες με το αίμα σου. Και αν δεν αρραβωνιαστείς πια το όμορφο παλληκάρι του χωριού, θα είσαι η αρραβωνιαστικιά της Νίκης. Και αν δεν στολίσεις πια με τα μυριστικά την αυλή
του φτωχικού σου, θα στολίζεις στους
αιώνες την ιστορία της Ελλάδας. Με
την Αντιγόνη, με την Ηλέκτρα, θα τη
στολίζεις, ιερή αδερφή. Με τις Μεσολογγιτοπούλες, με τις Σουλιώτισσες,
με της Πίνδου τις γυναίκες θα τη στολίζεις Ρουμελιώτισσα λεβέντισσα Ελληνοπούλα.
Σύρε στο καλό Ευτυχία Καλύβα.
Κ. Τσάτσος 1948

Το δράμα ενός πατέρα
Ένας άτυχος πατέρας έχασε δύο
παιδιά του, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,
στον εμφύλιο πόλεμο.
Ο μακαρίτης μπαρμπα-Παντελής
Πλάκας από το Μικρό Χωριό, που
ζούσε στο χωριό με τη γυναίκα του,
γέρος και ανήμπορος σκέφτηκε ύστερα από 30 χρόνια να ζητήσει κάποια
σύνταξη-βοήθεια από το κράτος για
το χαμό δύο παιδιών του, που είχαν
στρατολογηθεί από τους αντάρτες
το 1947-48. Για το αγόρι που θα ήταν
φυσικός προστάτης του, αν ζούσε,
ούτε συζήτηση, γιατί το μετεμφυλιακό
κράτος τον θεωρούσε αντάρτη. Για
το κορίτσι, δυστυχώς ο νόμος δεν
προέβλεπε κάτι τέτοιο, όπως προκύπτει από την απόφαση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (1977). Έτσι
ο διπλός πόνος του πατέρα τρίτωσε
με την αναλγησία του κράτους και
των άψυχων νόμων του. Με αυτό το

πικρό παράπονο έφυγε από τη ζωή ο
μπαρμπα-Παντελής.
Τα δράματα του εμφυλίου συνεχίσθηκαν δυστυχώς και μετά. Πολλοί
τα έζησαν στο πετσί τους με τα ποικίλα σωφρονιστικά μέτρα του μετεμφυλιακού κράτους. Τις οδυνηρές συνθήκες τις έζησαν και τις ένιωσαν και
πολλοί φτωχοί και ανήμποροι άνθρωποι σαν τον μπαρμπα-Παντελή
που δεν έφταιξαν σε τίποτε.

Το δράμα του παιδιού
ενός «θανατοποινίτη»
πατέρα!
Βιωματική αφήγηση του Ρουμελιώτη λογοτέχνη Θανάση Παπαθανασόπουλου.
Το 1945 είχε τελειώσει ο ηρωικός
κύκλος του αντικατοχικού αντάρτικου
και οι πατριώτες κρύβονταν στις ερημιές για το φόβο των μισθοφόρων
της δεξιάς. Τότε, οκτάχρονος κι εγώ,
μαζί με τον Ελασίτη πατέρα μου και
τη μάνα μου κρυφτήκαμε σ’ ένα ρουμάνι, περιμένοντας να ιδούμε τα μέτρα
ειρηνεύσεως του Σοφούλη. Εκεί συνέβη το περιστατικό με το παρήγορο
ξινόμηλο.
Πρόκειται για το αρχαίο ναΐδριο
του Ταξιάρχη Μιχαήλ στον Πέρκο
Ναυπακτίας. Εκεί στις 6 Σεπτεμβρίου
του 1948, ανήμερα στη γιορτή του
Αρχαγγέλου (γιορτάζεται το θαύμα
του στις Χώνες της Μικράς Ασίας),
πήγα πεζοπορώντας μέσα από γκρεμούς να παρακαλέσω τον άγιο «να
μην εκτελέσει», τον ήδη καταδικασμένο σε θάνατο ΕΑΜικό πατέρα μου,
φυλακισμένο, τότε, στο Αργοστόλι.
Στη θερμή παράκληση ενός αθώου
παιδιού, μου φάνηκε πως ο αρχάγγελος βγήκε από το εικόνισμά του,
στάθηκε μπροστά μου και μου είπε:
«Αν ήταν να εκτελέσω τον πατέρα
σου, τώρα θα ήμουνα στο Αργοστόλι».
Το αίτημά μου έγινε αποδεκτό. Την
ίδια ημέρα μάθαμε τη μετατροπή της
θανατικής ποινής του πατέρα σε ισόβια δεσμά. Αυτό που έζησα ήταν αυθυποβολή; Ήταν ψυχική παράκρουση,
ή μήπως μια παρηγορητική επέμβαση
του θείου, στο οποίο οι μοντέρνοι
καιροί μας απαγορεύουν πλέον να
κάνει σωστικές παρεμβάσεις;

Άπολις
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Εισφορές και Συνδρομές στο Σύλλογο
Έδωσαν: 1.200$ Καλύβας Βασίλης
- Αρτεμισία, 1.500$ Μανδραγώνης Γιώργος.
200€ Πανουργιάς Ντίνος, Γιαννόπουλος Σεραφείμ.
140€ Στερόπουλος Δημήτρης.
120€ Μπαλατσιάς Νίκος, Σοφρώνης Κων/νος.
110€: Βενιός Τάσος, Τσώνος Γεώργιος.
100$: Αναστάσης Χρυσόστομος.
100€: Κιλτσόπουλος-Νικόπουλος,
Παπαζέκος Νίκος-Λεμονιά, Πανουργιάς Βαγγέλης, Πραματιώτης Κώστας, Ντανάς Ν.
Κων/νος.
70€: Βλασοπούλου Κατίνα.
50€: Κοτσιώνης Χρήστος, Χαντζόπουλος Νίκος, Βλάχος Περικλής, Κατσούδας Παναγιώτης, Λιάπη Αλεξάνδρα, Κατσούδα Σπυριδούλα, Παπάρας Γιώργος, Μανδραγώνη Γιαννούλα,
Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος, Μούτσελος Δημήτρης,
Καρατζούνης Θανάσης και Πολυτίμη, Αντωνίου Χρήστος.
50$: Γουριώτης Ανδρέας, Μανδραγώνη Ροζαλία, ΜαρούληΜανδραγώνη
Αλεξάνδρα,
Τριανταφυλλόπουλος Γιώργος,
Κατεργάρης Κων/νος του Σεραφείμ.
40€: Χάραρη Γεωργία, Ντανάς
Κ. Γιώργος.
30€: Μάγδα Χορμόβα, Μαγδαληνή Καλύβα.
20€: Μπακάλης Παναγιώτης,
Καμπιζιώνης Ανδρέας, Καραγιάννης Χριστόφορος, Τσιαμπάση Πόπη, Γιαννόπουλος
Ευάγγελος, Καλύβας Χρήστος,
Μαυραγάνη Ευαγγελία, Μητρόπουλος Δημήτρης, Καλύβας
Βασίλης, Αυγουστάκης Άλκης,
Χίτου Ευαγγελία, Κουφαλιώτης
Γιώργος, Γυφτοβράκης Παναγιώτης, Καρανίκας Αριστείδης,
Τσακαλής Ηλίας, Ρούμπος Θανάσης, Αναστασίου Δ., Κρασσάς Γιώργος, Γιαλικάρης Σπύρος, Ντανά Ειρήνη, Κατεργάρης Νέστορας, Ντανά Αγγελι-

κή, Καραμπάς Βασίλης, Βαστάκης Χρήστος.
20$: Καρβούνης Δημήτρης.
15€: Βλασόπουλος Αντώνης,
Κωνσταντινίδη Δέσποινα, Ντανάς Γιώργος.
10€: Βορίλας Ανδρέας, Ζούμπος
Ιωάννης, Χαλιάτσος Γιώργος,
Βλάχος Παναγιώτης, Ταζέ Σοφία, Δαρμής Αντώνης, Χαντζοπούλου Μαρία, Τσουκανά Μαρία, Γατής Λάμπρος, Παπαδόπουλος Λεωνίδας, Λαθύρης
Λάμπρος, Κατσαρός Αριστείδης, Τσιουγκρής Ιωάννης, Τσατσαρώνης Δημήτρης, Μάστορας Κων/νος, Καλύβας Θωμάς,
Παπαροϊδάμης Γιώργος, Καλύβα Βασιλική-Δήμητρα, Δημοσθένης Μανδραγώνης, Γκόνης
Νικόλαος, Ντατσέρης Γιάννης,
Πρίμπας Σπύρος, Καλύβα Αλίκη,
Παπαδόπουλος Αθ. Γιάννης,
Ντανά Φωτεινή, Γιαννακός Δημήτρης, Παπαδόπουλος Χρήστος, Δημόπουλος Γιάννης, Γιοχαλά Βαλέρια, Ασημακόπουλος
Μάκης, Δήμας Αναστάσιος,
Κουτέλα Βέτα, Αλεξόπουλος
Βασίλης, Ευαγγελάτου Ευτέρπη, Δημόπουλος Γιάννης, Βλάχος Π. Γιάννης, Τσιαμπάσης
Χαράλαμπος, Συκουνδρής
Ηλίας, Μακρής Τζίμης, Φώτος
Κοσμάς, Νικολάου Λάζαρος,
Τάση Αλεξάνδρα, Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Λαμπρόπουλος (Γεωπόνος), Πάντος Ηρακλής, Δούκα Κατίνα, Πράπας
Χρήστος, Ζαβέρδας Βασίλης,
Παπαρούπας, Παναγιώτου Πέτρος, Σιάχου Γιολάντα-Γιώτα,
Δεστούνης Βασίλης, Βαμβούρη
Χριστίνα, π. Αθανασιάς Παναγιώτης, π. Χρυσαφογεώργος
Γιώργος, Τσάπαρης Δημήτρης,
Παπαδόπουλος Γιώργος-Ειρήνη, Λάππας Παναγιώτης-Ζωή,
Κίτσιος Γεώργιος, Μαραγκουδάκη Βικτωρία, Ιγγλέζος Γιώργος.
5€: Σταμάτης Γιάννης, Γαζέτας
Κων/νος, Τσουκαλά Μαρία.

Στα... πεταχτά

Ευρυτανικές ειδήσεις
➢ Ένα βήμα πριν την οριστική
χρεωκοπία βρίσκονται οι δήμοι σε
όλη τη Χώρα. Ο Δήμος Καρπενησίου
κάνει οικονομία. Μείωση δαπανών
κατά 1 εκατομμύριο € για το 2012.
➢ Έλλειμμα 152.000€ στη
ΔΕΥΑΚ. Το εντόπισαν οι ορκωτοί λογιστές κατά τον έλεγχο της εταιρείας
για την ένταξή της στο Δήμο Καρπενησίου.
➢ Στην τελική χάραξη του νέου
οδικού άξονα Καρπενησίου – Λαμίας
σε 54 χλμ. παρακάμπτονται όλα τα
χωριά της Φθιώτιδας. Η διαδρομή
συντομεύει κατά 25 λεπτά. Βέβαια
για τους Ευρυτάνες «οι στροφές του
Τυμφρηστού» θα παραμείνουν «μαρτύριο» αφού ακόμη και η νέα χάραξη
δεν τις παρακάμπτει. Υπογράφηκε η
σύμβαση του έργου.
➢ Επιδότηση πετρελαίου έως
994€ μέχρι τα 3.000 λίτρα. Επιτεύχθηκε με την οριστική ένταξη του
νομού μας στην Α΄ ζώνη επιδότησης
μετά την επίμονη παρέμβαση των πολιτικών του νομού μας.
➢ Υποψήφιο «πράσινο χωριό» ο
Άγιος Νικόλαος. Προτάθηκε να ενταχθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013». Θα
έχει ενεργειακή αυτονομία τόσο μέσω
της ενεργειακής αναβάθμισης των
σπιτιών και των δημόσιων κτηρίων
όσο και μέσω της τροφοδοσίας της
ενέργειας που στην συγκεκριμένη περίπτωση θα γίνεται με τηλεθέρμανση
και τη χρήση βιομάζας. Πρακτικά στα
σπίτια και τα δημόσια κτήρια του
Αγίου Νικολάου, θα φθάνουν μονωμένοι σωλήνες στους οποίους θα
κυλά ζεστό νερό και θα ξεκινούν από
την κεντρική μονάδα.
➢ Διαστάσεις επιδημίας παίρνει
η αναζήτηση … «κρυμμένου θησαυρού» σε διάφορες περιοχές της Ευρυτανίας. Στο δημοτικό δάσος Ματζουράκη στα σύνορα με την Ευρυτανία, στο Νεραϊδοβούνι στη Μυρίκη,
στην Ανατολική Φραγκίστα και στο
Καλεσμένο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΡΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ & ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γραφεία:
1ον ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4 ΑΘΗΝΑ • Τηλ. & Fax: 210.383.2556. 210.380.6200
Δέχεται: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη • Ώρες λειτουργίας: 7:00-10:00 μ.μ.
2ον ΑΝΘΕΩΝ 6 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ • Τηλ.: 210.502.5699
Δέχεται: Τετάρτη, Παρασκευή • Ώρες λειτουργίας: 7:00-10:00 μ.μ.
• Κιν. 6932 424 322

➢ Χρήστος Ταμπαξής! Σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους
παραολυμπιακούς στο Λονδίνο πήρε
το 5ο μετάλλιο παραδίδοντας σε
όλους μας μαθήματα επιμονής, ήθους
και αξιοπρέπειας.
➢ Εισαγγελέας στο Γηροκομείο!
Με στοιχεία που φθάνουν έως το
2004 έχει αποδειχθεί ότι η υπεξαίρεση
αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.
➢ Στις 10-9-2012 αποφάνθηκε
αρνητικά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτροπή του
Αχελώου, διότι παραβιάζει την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
Όσον αφορά το νομό Ευρυτανίας οι
συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής του
Αχελώου θα είναι: Μεγάλο ποσοστό
των υδάτων του Αχελώου, ο οποίος
«γεμίζει» τη Λίμνη Κρεμαστών θα
εκτραπεί προς τη Θεσσαλία με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση της
στάθμης του νερού στη Λίμνη και την
τουριστική υποβάθμιση της περιοχής,
ενώ ποτάμια όπως ο Αγραφιώτης και
ο Τρικεριώτης που μεγάλο μέρος από
τα νερά τους προέρχονται από τον
Αχελώο, θα υποστούν σημαντικές μεταβολές και αλλοιώσεις.
➢ Δημοτικό συμβούλιο …live. Η
Οικονομική επιτροπή του δήμου ενέκρινε την προμήθεια και εγκατάσταση
ψηφιακής κάμερας στην αίθουσα του
Δ.Σ. για την απευθείας μετάδοση
μέσω Ίντερνετ των συνεδριάσεων, με
συνολική δαπάνη 1.289€.
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση το επόμενο δημοτικό συμβούλιο, δεν έχουν
παρά να επισκεφθούν τον επίσημο
ιστότοπο του δήμου Καρπενησίου,
στο www.karpenisi.gr και από εκεί
να επιλέξουν την ενότητα «Live
Streaming”.
➢ Στο «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» τα Άγραφα. Στην ιδρυτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Λιδωρίκι, συμμετείχαν δήμοι από ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και από χώρες του εξωτερικού, όπως η Σουηδία,
η Ιταλία κ.α. Κατά τη διάρκεια των
εργασιών, οι διάφοροι δήμοι είχαν τη
δυνατότητα να παρουσιάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής
τους, τις ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί από την διαχείριση των λιμνών, τις κοινές κατευθύνσεις που
θα πρέπει να πραγματοποιήσουν για
την προστασία του περιβάλλοντος
και του υδάτινου στοιχείου, καθώς
και την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των παραλίμνιων περιοχών.

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι
Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου
των Απανταχού Παπαρουσιωτών
Ευρυτανίας
Εκδότης - Δ/ντής: Βλασόπουλος Παν.
Κυκλάδων 86 Πετρούπολη 13231
τηλ.: 210-5018876
ΑΦΜ: 998962824 ΔΟΥ: Πετρούπολης
Επιμέλεια ύλης: Το Δ.Σ.
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.-fax: 210-2619003 & 210-2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

• του κ. Θεοδόση Θέου, προέδρου του
Συλλόγου του ξακουστού χωριού Ρεντίνα
των Αγράφων,
• της κ. Κίτσας Καλαφάτη, προέδρου
του φιλανθρωπικού σωματείου της Πετρούπολης «Μαζί για τον Άνθρωπο».
• Τον γνωστό δημοσιογράφο της Φθιώτιδας κ. Δημήτρη Ζάχο με τη σύζυγό του.
Από τους καλούς χωριανούς μας που
με προθυμία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
μας αναφέρουμε την συγκινητική παρουσία
του κ. Νέστορα Κατεργάρη που ανελλιπώς
τιμά τις συνεστιάσεις μας παρά τα μεγάλα
προβλήματα της υγείας του.
Η συνεστίαση στις 14 Οκτωβρίου 2012
ενίσχυσε όλους μας ώστε να μη πτοηθούμε,
να μη σηκώσουμε τα χέρια, αλλά να συνε-

χίσουμε τον αγώνα ώστε η ιδέα της φιλοξενίας να γίνει και πάλι χαρακτηριστικό
των Ελλήνων σε κάθε τόπο της πατρίδας
μας και ιδιαίτερα στο μικρό χωριό Παπαρούσι Ευρυτανίας.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι κάθε γωνιά
της Ελλάδας είναι ευλογημένη και κάθε
υγιής ή ανιδιοτελής προσπάθεια για την
ανάδειξη και την προκοπή της πρέπει να
συγκινεί τον καθένα μας.
Είναι κοντόφθαλμο και στατικό να ενδιαφερόμαστε μόνο για την αυλή του δικού
μας σπιτιού. Δουλεύοντας με προθυμία
υψηλές ιδέες όπως αυτές της Πατρίδας,
της Θρησκείας, της Φιλοξενίας, της Διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
καταφέρνουμε να οικοδομούμε σωστά την
καλύτερη επένδυση για το μέλλον όλων
μας.

Η κ. Καλαφάτη, η μητέρα της, μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου «Μαζί για τον άνθρωπο»
και ο κ. Νίκος Καρλιάμπας. Στο βάθος δεξιά διακρίνεται η Ειρήνη Π. Ντανά

Τα αδέλφια Μαρία, Γιώργος, Αγγελική και Αθανασία Ντανά.
Όρθιος ο Οδυσσέας Μαντάς, γαμπρός της Ειρήνης Π. Ντανά.

Ο κ. Σάκης Χάραρης με το ζεύγος Αγγελικής & Θεοδόση Θέου
από τη Ρεντίνα Αγράφων

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΣ «Για τα πετρογέφυρα της Κούκιας»
Η μεγαλειώδης συναυλία με θέμα τα γεφύρια
μας, έκανε εντύπωση για την πρωτοτυπία της, και
το θέμα της. Έγραψαν για το γεγονός της αρκετές
ευρυτανικές εφημερίδες. Αναφέρουμε ενδεικτικά
τις εφημερίδες «Ευρυτανία», «Οι φίλοι της Μαυρομάτας» και:
• Η εφημερίδα «Ο ΦΟΥΡΝΑΣ»
Ο Σύλλογος των Απανταχού Παπαρουσιωτών
Ευρυτανίας σε συνεργασία με ΟΕΣ-ΚΕΜΕΠΕΓ, οργάνωσε την Κυριακή 10 Ιουν. 2012, στην αίθουσα
του φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» μία
ανεπανάληπτη μουσική εκδήλωση.
Διακεκριμένοι μουσικοί και τραγουδιστές, όπως
ο Ζαφείρης Κουτελιέρης της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής και ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος στα παραδοσιακά δημοτικά «Σκάρος» και «Ήλιος» κατέπληξαν
το ακροατήριο. Στα μέλη των καλλιτεχνών μετείχαν
και οι δύο κόρες του Προέδρου του Συλλόγου κ.
Βλασόπουλου, η Αγγελική στο πιάνο και η Σταυ-

ρούλα στο βιολοντσέλο, οι οποίες με την άριστη
κατάρτισή τους καταχειροκροτήθηκαν από τους
παριστάμενους όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι
καλλιτέχνες. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το
ντοκυμαντέρ για τα γεφύρια της Πίνδου του κ.
Σπύρου Μαντά, ίσως μοναδικού έργου, ο οποίος
έτυχε παρατεταμένου χειροκροτήματος. Το Δ.Σ.
του συλλόγου μας που προσκλήθηκε να παραστεί
στην εκδήλωση και εγώ προσωπικά συγχαίρουμε
την κ. Ντανά και όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης, ιδιαιτέρως τον σύζυγό της ιατρό κ. Βλασόπουλο.
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΤΣΕΛΙΟΣ (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Συλλόγου «ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ»)
• Η περιοδική έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών
Με σκοπό τη διάσωση των παραδοσιακών γεφυριών της Ευρυτανίας, ο Σύλλογος Παπαρουσιωτών οργάνωσε μουσική εκδήλωση στην αίθουσα

του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», αρχές
Ιουνίου. Όσοι παραβρέθηκαν εκεί απήλαυσαν κομμάτια όχι μόνο κλασικής, αλλά και παραδοσιακής
μουσικής, ιδιαίτερα αρεστά σε πολλούς Ευρυτάνες.
Ιδιαίτερα συγκίνησε η ολιγόλεπτη προβολή μικρού
ντοκιμαντέρ «Η μοναξιά των Πετρογέφυρων», μια
εξαιρετική δουλειά του Σπύρου Μαντά, του Κέντρου
Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών.
Ήταν μια καθόλα αξιέπαινη πρωτοβουλία που
συμβάλλει στην ανάδειξη της λαϊκής αρχιτεκτονικής
αλλά και ευρύτερα των παραδόσεων, της ιστορικής
και πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρυτανίας.
Συγχαίρουμε τους διοργανωτές και όσους τους
συμπαραστάθηκαν, όπως η Ομοσπονδία Ευρυτανικών
Συλλόγων, αν κρίνουμε και από την ενεργό παρουσία
της δραστήριας π. Προέδρου της ΟΕΣ κ. Β. Χαλκιά.

Ευχαριστούμε πολύ για τα επαινετικά λόγια και
σημειώνουμε ότι η συναυλία καταγράφηκε σε DVD
και διατίθεται σε όποιον θέλει να την αποκτήσει.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ
ΤΟΞΩΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Της Ελένης Ντανά
Στην εγκαταλελειμμένη επαρχία της Ευρυτανίας
υπάρχουν πολλά προβλήματα. Όσοι κατοικούν
εκεί και όσοι ενδιαφέρονται για τον τόπο καταγωγής
τους είναι βαθειά απογοητευμένοι από το κράτος,
γιατί η οικονομική κρίση έχει παραλύσει τα πάντα.
Ήδη βιώνουμε τη χρεωκοπία της χώρας και ευχόμαστε το κακό να σταματήσει εδώ.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι όμως είναι υποχρεωμένοι να συνεχίζουν να αγωνίζονται για τη διατήρηση κάθε εναπομείναντος μνημείου στον τόπο
μας. Ίσως πολλοί από τους φίλους και συνδρομητές
τους να θεωρήσουν το θέμα αυτό παντελώς άσχετο
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός. Κι
όμως είναι σοβαρό και πρέπει να δείχνουν οι άνθρωποι το ανάλογο ενδιαφέρον γι’ αυτά, γιατί
είναι δικά τους, κληρονομιά από τους προγόνους
τους και κανένας ψυχρός και αδιάφορος πολιτικός
ή δημόσιος λειτουργός δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί για τη διάσωσή τους.
Ατενίζοντας τα μνημεία γυρίζουμε στο παρελθόν

και θαυμάζουμε τους παλιούς ανθρώπους για το
ζήλο τους και τους πολλούς κόπους που κατέβαλαν
για να τα κτίσουν.
Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια είναι μέσο στα
έργα της ανθρωπότητας που κληρονομήσαμε.
Άφησαν εποχή, χάραξαν καινούργιους επικοινωνιακούς δρόμους και βάλανε τη σφραγίδα τους
στην ιστορία του ανθρώπου γράφοντας τη δική
τους ιστορία. Επιπλέον μας παραπέμπουν στα
χρόνια αγωνίας και σκληρής δουλειάς του μάστορα-κατασκευαστή μέχρι να δει το έργο του
ως μια στιβαρή κατασκευή, που οι άνθρωποι θα
εμπιστεύονταν για να κάνουν τη δουλειά τους.
Έβαλε τις πρώτες βάσεις του οικοδομήματος του
μηχανικού δείχνοντας και το δρόμο της καλύτερης
λύσης ενός προβλήματος με τα υπάρχοντα μέσα
και αγαθά.
Ένα βαθύ δέος διακατέχει τον παρατηρητή
βλέποντας τις πέτρες να αιωρούνται σφιχταγκαλιασμένες πάνω στα ορμητικά νερά του ποταμού.

Τόσο το αίσθημα αυτό βαθαίνει όσο τα κορυφαία
κομμάτια του γεφυριού είναι λεπτά σε συνδυασμό
με το άνοιγμά του. Ακόμη και τοξωτά τσιμεντένια
γεφύρια υπολείπονται σε ομορφιά μιας και σέρνουν
πάνω τους τα σημάδια του καλουπώματος, πράγμα
που λείπει από τα πέτρινα γεφύρια όπου αποθεώνεται η φυσική πέτρα.
Και ειλικρινά αξίζει να παλέψουμε να διατηρηθούν ζωντανά όλα τα πετρογέφυρα της πατρίδας
μας, που εγκαταλελειμμένα αντιστέκονται μόνα
τους στη φθορά του χρόνου. Αυτό είναι το μήνυμα
που εκπέμπει το φετινό ημερολόγιο του Συλλόγου
των Απανταχού Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας.

